PIIRDEAIA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND
Lugupeetud Klient,
Täname, et ostsite meie piirdeaia komplekti. Loodame, et olete FAGEL piirdeaia komplekti kvaliteedi ja selle
funktsioonidega rahul. Enne piirdeaia komplekti kasutamist lugege kasutus- ja hooldusjuhend hoolikalt läbi ning järgige
etteantud juhiseid.
Hoidke kasutus- ja hooldusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Piirdeaia komplekt on välja töötatud kasutamiseks
ainuüksi käesolevas dokumentatsioonis näidatud eesmärkidel.
Piirdeaia komplekti valesti kasutamine ja kasutus- ja hooldusjuhendi mitte järgimine võib põhjustada ohtlikke olukordi ja olla
tervise- ja eluohtlik. FAGEL ei kanna vastutust mistahes tagajärgede eest, mis tulenevad piirdeaia komplekti
mittesihipärasest kasutamisest või kasutamisest viisil, mis erineb selles dokumentatsioonis defineeritud ja eeldatud
kasutusviisist.
Kõik toimingud, mis ei ole käesolevates juhistes selgesõnaliselt lubatud, on piirdeaia komplekt puhul keelatud.
Kasutajal ei ole lubatud viia piirdeaia komplekti juures läbi mistahes remonttöid ja ta peab sellekohase vajaduse tekkides
alati pöörduma „Tehniku“ poole.
Piirdeaia komplekti pikaajalise ja korrektse toimimise tagamiseks soovitame sõlmida hoolduslepingu FAGEL-ga.
GARANTIITINGIMUSED
Garantii kehtib:
FAGEL poolt tarnitud piirdeaia komplektile kehtivad FAGEL poolt kehtestatud üldised garantiitingimused (www.fagel.ee).
Kui piirdeaia komplekt ei ole paigaldatud FAGEL poolt, siis kehtib garantii ainult piirdeaia komplekti materjalide osas.
Piirdeaia komplekti paigaldusele annab garantii piirdeaia komplekti paigaldaja/paigaldanud ettevõte.
FAGEL poolt antud garantii kehtib ainult juhul, kui:






piirdeaia komplektile on teostatud regulaarset hooldust vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile
FAGEL poolt ja see on kajastatud kasutus- ja hooldusjuhendis.
piirdeaia komplekti on käsitletud ja kasutatud vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile.
piirdeaia komplektile ei ole tekitatud mehaanilisi vigastusi.
piirdeaia komplekti osasid ei ole üle värvitud või allutatud kemikaalide mõjule.
piirdeaia komplektile ei ole kinnitatud lisaraskusi või lisavarustust ilma FAGEL-ga kooskõlastamata.

OHUTUSNÕUDED
HOIATUS! Toote mittesihipärane kasutamine võib põhjustada inimestele ja loomadele kehavigastusi või omandi
kahjustumist. Piirded on mõeldud territooriumi kaitsmiseks ja jagamiseks, ala piiramiseks, ligipääsu kontrollimiseks ja
esteetiliseks kaunistamiseks.
Piirdeaiad jagunevad tootmises ja paigalduses kasutavate materjalide järgi metallpiireteks, puitpiireteks, kivipiireteks,
betoonpiireteks, plastikpiireteks jms. Igal piirdetüübil on tema omaduste tagamiseks konstruktiivsed eripärasused. Iga piirde
tüübi pikk ekspluatatsiooniaeg eeldab tema õiget ja sihtotstarbelist kasutamist.
Piire, sõltuvalt modifikatsioonist, võib olla varustatud okastraadiga, elektrikarjusega või muu lisatakistust tekitava
elemendiga ja vajab seetõttu erilist tähelepanu selle käsitlemisel!
Piirde kasutamine on ohutu eeldusel, et seda kasutatakse vastavalt ohutuseeskirjadele!
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Järgnevate ohutuseeskirjade mittetäitmine võib põhjustada kehalisi vigastusi või varalist kahju. Soovitame järgida praktilisi
reegleid, et ära hoida õnnetusi!
Piirdeaia ületamiseks tuleb kasutada ainult selle jaoks ettenähtud kohti.
Ärge jätke lapsi piirdeaia juurde valveta, kuna see võib nendele ohtlik olla.
Ärge jätke koduloomi piirdeaia juurde valveta, kuna see võib nendele ohtlik olla.
Piirdeaia peale ronimine on keelatud.
Ärge teostage ise remonttöid vms piirdeaia süsteemis, vaid nõudke alati kvalifitseeritud töötaja abi!
Ärge kasutage katkist piirdeaiasüsteemi, kuna see võib olla eluohtlik.
Ärge paigaldage piiretele sobimatut lisavarustust.

HOOLDUS JA KONTROLL
Piirdeaia komplekti peab regulaarselt kontrollima. Kontrolli võib teostada piirdeaia komplekti "Kasutaja" iseseisvalt.
“Kasutaja” all mõistetakse isikut, kes kasutab piirdeaia komplekti tavatingimustes. “Kasutaja” peab olema teadlik kõikidest
ohutusnõuetest, mis on kasutusjuhendis kirjas. ”Kasutajal” ei ole lubatud teha tiibvärava ajamile modifikatsioone ega
parandustöid.










Piirdeaia osadel on kohustuslik hoida ära mustuse, lume ja jää kogunemist või eemaldada seda regulaarselt.
Puhastamisel järgida ohutusjuhiseid.
Konstruktsioonide puhastamiseks on lubatud kasutada vett ja vähesel määral seepi ning pehmeid lappe ja
švamme.
Puhastatavate konstruktsioonide temperatuurvahemik peab olema: +5 °C kuni + 25 °C.
Kontrollida kinnitusdetaile ja nende pingutusastet, vajadusel pingutada.
Kontrollida postide ja teiste piirde osade tugevust ja nende korraliku kinnitust.
Kontrollida pinnakatet, vajadusel parandada (parandusmaterjale võite saada FAGEL kontoris).
NB! Tsingitud kate ei täida ilu eesmärki ning on mõeldud metalli kaitsmiseks roostetamise vastu. Kasutusaja
jooksul võivad tsinkkatte peale tekkida oksüdeerimisjäljed, mis on normaalne protsess.
Keelatud eemaldada piirdeaia süsteemi küljest ükskõik milliseid detaile
Kui avastasite rikke või kahtlete milleski, võtke ühendust FAGEL-ga.

Piirdeaia komplekti regulaarhooldus.
Regulaarhooldus on tegevus, mis on kirjeldatud piirdeaia komplekti tootja poolt ja mille eest maksab piirdeaia komplekti
kasutaja või omanik. Ettekirjutatud hooldusintervalle tuleb järgida ning teostada ettenähtud aja tagant, et tagada piirdeaia
komplekti probleemivaba funktsioneerimine ja ohutus. Piirdeaia komplekti hooldust tegeva "Tehniku" ja "Kasutaja"
kokkuleppel on vajadusel võimalik pikendada hooldustööde nimekirja. Seda nimekirja tohib koostada ainult kvalifitseeritud
ja koolitatud isik (Tehnik).
“Tehniku” all mõistetakse isikut, kes on tehniline ekspert. “Tehnik” on määratud ja heakskiidetud FAGEL poolt. “Tehnikul”
on õigus läbi viia mehaanilisi-, remondi- ja hooldustöid.
Piirdeaia komplekti garantiiperioodil teostatakse tööd garantii korras ainult juhul, kui kõik ettenähtud hooldustööd on
teostatud „Tehniku“ poolt. Juhu, kui klient on keeldunud hooldustöödest, siis garantii katkeb.
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Esmane regulaarhooldus teostatakse 6 kuud peale paigaldust, edaspidi iga 12 kuu tagant
FAGEL "Tehniku" poolt.
Elementide kinnituste kontroll ja pingutus.
Elementide tugevuse kontroll.
Elementide fikseerimise kontroll.
Elementide korrosiooni kaitse kontroll ja parandus.
Elementide visuaalne kontroll.

Hooldus valp
6 kuud / 12 kuud
6 kuud / 12 kuud
6 kuud / 12 kuud
6 kuud / 12 kuud
6 kuud / 12 kuud

Kõik piirdeaia komplekti detailid, mis vajavad väljavahetamist kas kulumise või rikke tõttu, tuleb
asendada originaalvaruosadega. Piirdeaia komplekti detailide vahetus nõuab "Tehniku" oskusi.
Pidage meeles, et piirdeaia komplekti remondiks või hoolduseks mitte originaalosade kasutamine
katkestab garantii.
NB! FAGEL jätab õiguse teha muudatusi kasutus- ja hooldusjuhendites ohutustaseme ja teeninduskvaliteedi tõstmiseks.
Värsked väljaanded ilmuvad FAGEL kodulehel www.fagel.ee.
HOOLDUSTÖID TEOSTAB:
FAGEL
Läike tee 16,
75312 Peetri küla, Rae vald,
Harjumaa, Eesti
www.fagel.ee
fagel@fagel.ee
+372 65 65 390
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MÄRKUSED
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